
 Protokół 

 

Nr LVIII/12N/2014 

 

LVIII,  

nadzwyczajnej sesji 

 

Rady Miasta Brzeziny 

 

 

z 29 września 2014 r. 

 

 

 



 Proponowany porządek sesji, przekazany radnym, przedstawiał się w następujący 

sposób: 

 

1. Otwarcie  sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: 

1) współpracy Miasta Brzeziny z Powiatem Brzezińskim w zakresie przystąpienia  

do realizacji zadania publicznego pn.: „Modernizacja dróg powiatowych celem 

zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi 

podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego”, 

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu na realizację zadania  

pn.: „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności  

wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego”, 

3) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2014 r. 

5. Zakończenie obrad. 

 

1. Otwarcie  sesji. 

 

O godz. 8.30 przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady LVIII, 

nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Brzeziny, zwołanej na wniosek burmistrza miasta.  

W związku z urlopem burmistrza w jego imieniu wystąpił zastępca Roman Sasin. 

Przewodniczący Rady powitał radnych, sekretarz miasta Grażynę Dziedzic i skarbnik 

miasta Grażynę Melę.  

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

W oparciu o listę obecności, podpisaną przez 13. radnych, przewodniczący oznajmił,  

że obrady LVIII sesji są prawomocne. W obradach nie uczestniczyli: Halina Szczepaniak 

i Grzegorz Kędzia. 

 

3. Zapoznanie z proponowanym porządkiem obrad. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapoznał radnych z proponowanym 

porządkiem sesji i zapytał, czy są do niego uwagi. Propozycji zmian  porządku obrad  

nie zgłoszono. Przewodniczący przystąpił  do realizacji punktu „Rozpatrzenie projektów 

uchwał”. 

 

4.1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współpracy Miasta Brzeziny  

z Powiatem Brzezińskim w zakresie przystąpienia do realizacji zadania publicznego  

pn.: „Modernizacja dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa  

i dostępności wraz z działaniami zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu 

Brzezińskiego”. 



 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił o umotywowanie konieczności 

zwołania sesji oraz o uzasadnienia do przedłożonych projektów uchwał. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin wytłumaczył, że Powiat Brzeziński wystąpił do gmin  

z wnioskiem o wprowadzenie do budżetu zadania polegającego na modernizacji dróg 

powiatowych, przebiegających przez teren miasta Brzeziny, które będą wykonywane we 

współpracy obu samorządów. Uchwały Rady Miasta Brzeziny powinny być podjęte 

wcześniej niż Rady Powiatu Brzezińskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Zofia Krawczyk zapytała, jaką kwotę przeznacza na to zadanie 

Powiat, a jaką miasto. 

 

Radna Czesława Gałecka chciała znać koszt wykonania zatoki postojowej. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin poprosił o chwilę zwłoki, by mógł ustalić dokładne 

kwoty. 

 

Radny Tadeusz Barucki wyraził swoje niezadowolenie wynikające z faktu, że sesja 

zwołana jest w przyśpieszonym trybie, bez możliwości rozważenia poruszanych kwestii 

na właściwych komisjach, a ponadto na zadawane pytania radni nie otrzymują 

satysfakcjonujących odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński nadmienił, że Powiat Brzeziński zwołał sesję 

na dziś o godz. 13.30 i czeka na nasze stanowisko ws. przebudowy dróg powiatowych. 

 

Skarbnik miasta Grażyna Mela poinformowała, że jest to inwestycja dofinansowana  

z budżetu państwa, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 

 

Radna Grażyna Korybut zauważyła, że po raz kolejny do projektu uchwał nie dołączono 

uzasadnień. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poparł poprzedniczkę i zawnioskował  

o przygotowywanie stosownych objaśnień do projektów uchwał. 

 

Radna Czesława Gałecka zgłosiła wątpliwość co do tego, czy omawiana inwestycja  

nie odbędzie się kosztem naszych przedsięwzięć zaplanowanych na 2014 rok. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin po powrocie na salę obrad wyjaśnił, że kilka naszych 

inwestycji, mimo starań o ich sfinalizowanie, nie zostanie zrealizowanych, ponieważ 

w wyniku ogłoszonych postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawców  

dla kilku zadań: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201E – ul. Św. Anny  

w Brzeziny (wykonawca nie spełnił wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia), Budowa ciągu pieszego w ul. Kordeckiego w Brzezinach 



(postępowanie zostanie powtórzone), Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego 

oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w Brzezinach (Zamawiający na 

sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 180 tys. zł. Wykonawca przedstawił ofertę 

na kwotę znacznie wyższą). 

Nawiązując do pytania wiceprzewodniczącej, powiedział, że Powiat przeznacza  

na inwestycję 90 tys. zł. Radnej Czesławie Gałeckiej wyjaśnił, że wykonanie zatoki 

postojowej to koszt 40 tys. zł. 

 

Skarbnik miasta Grażyna Mela uzupełniła wypowiedź przedmówcy, dodając,  

że inwestycja powiatowa jest planowana na przyszły, 2015 rok, zatem nie będzie 

kolidowała z naszymi zadaniami zaplanowanymi na 2014 rok. 

 

Radna Czesława Gałecka zapytała, dlaczego zmniejszono kwotę planowanych nakładów  

na wykonanie zadania dot. remontu ul. Św. Anny. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin powiedział, że zamierzano utworzyć 15-17 miejsc 

parkingowych, tymczasem powstanie tylko 10, stad zmiany w kosztorysie. 

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby zastanowić się,  

czy nie warto by uporządkować przy tej okazji całej ul. Kopernika. Jest to ulica  

o długości około 100 mb. Budowa nowego odcinka chodnika po drugiej stronie jezdni  

nie  zwiększyłaby znacząco kosztów przebudowy. 

 

Zastępca burmistrza skonstatował, że wprawdzie pojawiła się taka koncepcja,  

jednak  fundusze powiatowe nie pozwoliły na realizację tego pomysłu. 

 

Przewodniczący Rady zasugerował, by zrobić to z własnych środków,  

gdyż ul. Kopernika nie jest długa, toteż przedsięwzięcie nie obciąży zbyt naszych 

finansów. Chodzi o wykonanie chodników i krawężników. 

 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania, podczas którego uzyskano wynik 13. „za”. 

Radni byli jednomyślni. 

 

4.2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Brzezińskiemu na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg 

powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności wraz z działaniami 

zapobiegającymi podtopieniom w regionie Powiatu Brzezińskiego”. 

 

Skarbnik miasta Grażyna Mela poprosiła o zmianę kwoty z § 1 projektu uchwały  

z 60 tys. zł na 80 tys. zł. 

 

Radny Adam Miazek zapytał, czy zgłoszona autopoprawka będzie uwzględniona  

w projekcie uchwały. 

 



Zastępca burmistrza Roman Sasin odczytał projekt uchwały, do którego nie wniesiono 

uwag merytorycznych. 

 

Radny Michał Dróżdż zwrócił uwagę na niepoprawny gramatycznie zapis w tytule  

projektu uchwały. Zaproponował zmianę słów „Powiatowi Brzezińskiego”  

na „Powiatowi Brzezińskiemu”. Korekty dokonano.  

 

Zastępca burmistrza zaprezentował zmodyfikowany projekt uchwały.  

 

13. radnych jednogłośnie opowiedziało się „za” przyjęciem uchwały. 

 

4.3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie 

Miasta Brzeziny na 2014 rok  

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela powiedziała, że zmiany polegają na wygospodarowaniu 

środków na opracowanie dokumentacji technicznej, związanej z przebudową obiektu 

pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.  

 

Wobec braku uwag skarbnik miasta Grażyna Mela przedstawiła treść projektu uchwały,  

który stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Adam Miazek zapytał o zakres planowanej przebudowy pływalni.  

 

Radna Grażyna Korybut również poprosiła o przybliżenie szczegółów zadania.  

Była rozczarowana, że ponownie zabrakło właściwych informacji potrzebnych  

do prawidłowego przebiegu głosowań nad projektami uchwał. 

 

Zastępca burmistrza podkreślił, że jest to zadanie dofinansowane ze środków 

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny. Kwota dotacji to około 2 mln zł.  

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że my finansujemy z budżetu miasta to zadanie,  

a po jego zakończeniu otrzymany zwrot kosztów. 

 

Zastępca burmistrza Roman Sasin przytoczył informacje nt. przebudowy Centrum 

Kultury Fizycznej. Podał, że prace obejmą m. in.: 

- wymianę nagrzewnicy, 

- modernizację systemu wentylacji, 

- remont dachu, 

- wymianę pomp, 

- modernizacje oświetlenia, 

- instalację paneli solarnych, 

- instalację wanny jacuzzi. 

 



Radny Adam Miazek zapytał o przewidywane oszczędności związane z realizacją 

  

tej przebudowy. 

 

Zastępca burmistrza wyeksponował fakt, że obecny system ogrzewania pływalni 

zawodzi, powodując utratę około 17% ciepła. Zapewnił, że przebudowa pływalni 

przyniesie korzyści. 

 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 12. radnych 

opowiedziało się „za”, 1. radny wstrzymał się od głosu. 

 

5. Zakończenie obrad. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński 

podziękował uczestnikom posiedzenia i zamknął obrady LVIII, nadzwyczajnej sesji Rady 

Miasta Brzeziny o godz. 9.15. 

 

 
Protokołowała: Justyna Dziagacz         

                                               

                                                                                Przewodniczący Rady Miasta 

 

                                                                                       Zbigniew Bączyński 

                                   

 

 

 


